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اط)'�ت او&�� %�ای $	�ھ"���ن در 
����� 

 
 
 
 
 
 
 
 

ا�1 ��0%/� اط)'��+ در ��رد ا.�ل $	�ھ	 ,+ در �����، 

��ا5� 3�45+ و 2 ��ت ا���0'+ %� ��� �� ھ  

 


�1ود$� 7/1951 از �:�$9 ���ا�!��ن  ����� ،

ا$& ?< ��ای ا �ای ا
�ر .  =�ا��8$	 را ا��-�ب ���ده ا��

./��ھ��.	 �� ��Aرھ�ی 
�رد @�ارداد داده ��ه ��د  

B8 &$ا����� �� 	رھ�ی ارو/�$�A� از ��ا�+�ع ��(��� ای  C

 >��D

���ا���  ��$������� آ
�ه و ��E�6ی /��ھ��.	 �

 �� ��0ان /��ھ��ه ���G�� ��ه، ا@�
� داF# 1951���ا�!��ن 

.در ����� دا��� �����  

ا�+�ع ��(��� ای �� از ��Aرھ�ی ���ارو/�$	 �� ����� آ
�ه 

�%%	 @�ار .�8��، �� ��0ان ً/��ھ5ً� ا�� ��1 ?��$� ��& ا

����� 	

�@� در �����  �
.دارای ا@�  

 ��G��� ����� �ا�8ادی �� �� ��0ان ً/��ھ5ً� از ط�ف دو


	 �����، و �� ا��س @���ن  �$����ه ا�� و ��1 ?

 ��  �1�
 2%
��!�ر$�ی �0	 /��ھ��.�ن ��ز
�ن �

 ��0ان ً/��ھ��هً ���G�� ��ه ا�� از ط�ف ا$& ��ز
�ن در

���� 	
. ��Aر د$(� ا�'�ن داده   


�ت ����� 
�ا �� �����B
 �� �$�� ���� CB8 �� . در ا���ا ��

 �1�
 2%

�ا �� �� ���!�ر$�ی �0	 /��ھ��.�ن ��ز
�ن 

��F�������ا$& . ��	 ��ا��� 
�ا?2 /��ھ��.	 در ����� را ط	 �

 	
�ت ����� �� ���!�ر$�ی �0�B
�� ��$� /7 از 
�ا �� �� �


�ا �� ����/ �1�
 2%
.��ھ��.�ن ��ز
�ن   
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1951��9%8 �	�ا��67ن �� �: ز�7 $	�ھ	 ه �6+ ا:  

 

 �Gرج از وط& �Gد ����،

��س 
� � از 
�رد ظ%# وا@O ��ن �� د�N� 2اد، د$&، 


%��، �B0$� ����	 و $� �R0$� در $� .�وه �Gص 

 ا ���0	 دا��� ����،

 O@وا �$����د و $� �� د�2 ا$& در ��Aر �Gد ���ا�� 
�رد ?

���+� 	�$��? &��S �8�$2 �� در$�
.��س   

 �� ��در �Uرت ا@�ام ��ای /��ھ��.	 در �����، /�و��ه �


�رد 1951ا��س ���$V /��ھ��.	 
��D< ���ا�!��ن 

.��ر�	 وا@�G Oاھ� ��  

 

�4���+ �� %�ای $	�ھ	 ,+ �+ ��ا�7  %� آ�7ن ��ا�;� �	� � 

	، ��ای ��وع 
�ا?2 /��ھ��.  

ا.� �� �Uرت @����	 وارد ����� ��ه ا$�، ��$� �� اداره 

ا
��� ���، �-, ا�+�ع ��(��� در ا�����اری ���ی �� 

��F��.?�Rر دار$� 
�ا �� �  

ا.� �� �Uرت ��� @����	 وارد ����� ��ه ا$�، ��$� �� اداره 

ا
��� ���، �-, ا�+�ع ��(��� در ا�����اری ���ی �� وارد 

�
.ا �� �����Fآن ��ه ا$�   

 ًا��ع و@ً� .��$� در ا��ع و@� ��E�Bی �Gد را ا��5م دھ��

�'& ��� از ورود �� 
�� ا$& 
��	 ا�� �� در او�& و@� 

�G �� �6Dط� دا��� . ����� در�Gا�� �Gد را ا��5م دھ��

��.	 ����� �� در �Uرت ا@�ام در ا��ع و@�، ��E�Bی /��ھ


!����� �%B	 �Gاھ� �� ���.  

�'����ت ���+ �� %;  از ����4 %��  % ا�7   

 

،	�
�ت دو�B
 

�� را .�8�� و ��ای /� ��دن �8م ��E�Bی � �
���E�B�


:�?+� ا��5م �Gاھ�� داد ,�/ ��./��ھ��.	 �� �  

 CG �� ر��ن را�A� 2 ��ک�از ��� در�Gا�� 
��Aد �� د

. �Gد ���$!��  

�� را �Gاھ�� .��8� �A)ا� �Wرت . 0'7 و ا�U در


�رک دال �� 
A'%��ن 
���ا��� در و@� 
:�?+� و $� دا�� &

.��� از آن ارا�F دھ��  

�� و �  Y-� �� ط���
 ��در /�, 
:�?+�، اط�0Zت او

د�2 ��ک ��Aر��ن را �Gاھ�� .��8 و �8م /�, 
:�?+� و 

.��E�Bی /��ھ��.	 ��� را /� �Gاھ�� ��د  

�� دا� �� �+?�:
ده �Gاھ� ��� از ا���م /�, 
:�?+� ��ر$] 

در �Uرت ��+� ��� 
� � در روز 
:�?+�،  ا
'�ن . ��

دارد در 
�رد ��E�Bی /��ھ��.	 ��� �� در �\� .�8�& �8م 


:�?+� و 
�ارک ارا�F داده ��ه �:��# .��ی ��د ,�/ . ��

�� ا$& �U�8 را � �� �+?�:

:�?+� و  ,�/ 2�ھ��& د


��ھ� �� د[�G 2Fد را ��ای ��E�Bی /��ھ��.	 � ^�E�

.دھ��  

�ک 
���ط� �� �

	  اط�0Zت و ��� �F2 ارا���$& د

���� 	
 ��� O6� �� ت�
�B
 .  

ا.� 
:�?+� ����ه 
�د ا�� و ��� زن ھ!��� و $� �� 


���ا��� در �Gا�� 
:�?+� ����ه 
�د و $� زن  ��� ،7'0

���'�.  


:�?+� ����ه  �� �6D ���!�� # ��
ا.� @�در �� �8���ن 

. ��اطZع دھ  

%� �� آوردن ��ارد <�ق 47> ا:�:+ در %�ر:+ ����4ی 

�.$	�ھ	 ,+ ��� �2اھ  دا�  

 

�� . ور ��رت �	�:�?+ و ا��زه ا�3

 


�ت دو�	 در 
�ت �B
15  	F����� رت�� �� روز ��ای �

��� از آ ن �� ��� ا �زه ا@�
� داده . �Uدر �Gاھ�� ��د

.�Gاھ� ��  

/�و��ه ��� از ط�ف ا�����اری و$� وزارت ��Aر 
�رد 

����5 آن �� �Uرت ��+	 �� . ��ر�	 @�ار �Gاھ� .��8

�� ا�Zغ �Gاھ� ��� . ،�$�� ��G��� ا.� �� ��0ان /��ھ��ه

��$� �Gاھ� ��� ��� �
ا
'�ن دارد ��� را �� . ا �زه ا@�

��� د$(�ی ��� از ���ی �� در آن ��E�Bی /��ھ��.	  

در �Uرت دا��& �8
�2 و $� آ���ی . ا$� ا���Bل دھ����ده 

/��ھ�5 و $� /��ھ��ه در �����، ا$& 
!`%� را در ط�ل 

ا
'�ن دارد ��� را �� ���ی �� . 
:�?+� �� اطZع �������

.آ��� در آ��5 ا@�
� دار�� ���6���  

ا.� از ��Aر ���ارو/�$	 ھ!���، وزارت ��Aر ��E�Bی 

��!�ر$�ی �0	 /��ھ��.�ن ��ز
�ن ��� را ��ای W+� ��م ��� 


��1 ا���Bل �Gاھ� داد 2%
��!�ر$�ی �0	 /��ھ��.�ن . �


�ا?2 ��ری ا��-�ب ��Aر ��م را ��ای  �1�
 2%
��ز
�ن 

.�!��	 �� �� ��0ان /��ھ��ه ���G�� ��ه ا�� ا��5م �Gاھ� داد  
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	 ��ا���  ��� ،���� 	6�
 ��در �Uر�	 �� ����5 /�و��ه �

U ای  �� رای�� ��ارک د$(�ی را �
�دره ا0��اض ��ده، 


��6 ����� ارا�F دھ�� ��.ا0��اض �  

�� اطZع � �� ���� 	6�
 ��در �Uر�	 �� ����5 /�و��ه �


	 ��ا��� ا0��اض �Gد  	��
 �S ظ�ف ��اھ� �� �G داده

.را ارا�F دھ��  

در �Uرت رد ���$	 ��E�Bی ���، /�و��ه ��� در 

	
��.  ا�+�ع ��(��� ارز$��	 �Gاھ� ����Sر�Sب @�ا��& 0

�� �� ��Aر��ن � �A.ز�� ��د �� Y-A
در �Uر�	 �� 

 �$���DGی در /	 دارد، �� ��� ا �زه ا@�
� ��1 ��0ان ?

 	0�8)	'�.داده �Gاھ� ��) �  

 ،��F���� Z0وه، در �Uر�	 �� ��E�Bی ا@�
� ��Aدو����� �


�رد ارز$��	 @�ار �Gاھ� .��8 ���ر�	 در �E�B� .Uی �

��م راه ?%��ی @����	 �� ����5 
�6	 �� /�$�ن ����، � ��

 روز ��Aر ����� را 15ا�-�ص رد ��ه 
	 ��$!� ظ�ف 

در �Uر�	 �� �Gد��ن و$Nا �(��$�، ا
'�ن دارد . ��ک ����

.ا �زه �Gوج از ��Aر ����� �� ��� داده ��د  

در �Uرت رد ���$	 ��E�Bی /��ھ��.	، 
��D< �� @���ن 


	 ��ا��� �� داد.�ه اداری ا���	  �����ری ����� � 

در ط�ل ا$& 
�ت �� ��� ا �زه ا@�
� در . 
�ا �� ����

.����� داده 
	 ��د  

 

� در ����� �+ ��ا�7  از آ�7ن �3�45+ �� در ط�ل � ت ا�3

 ���  	� %��ه 

 

 ��ای در
�ن /�N'	 �� �-, ا�+�ع ��(��� 
�ا �� ���� �� -1

�
�� را ��  ��ز
�ن ���$��
:�رف /�N'	 . ��ط� ار �ع �


	 /�دازد ����� ��� را دو�.  

2- ،�G�� ،	$اb� اد�
� ��ای �
	 ��ا��� ��E�Bی � ��� 

 ��/�ل ��B و +�س از 
�ا�Nی 
���� ���داری، ھZل ا?

�����، ����د ا
�اد و ھ�+!�(	 و ھ���c& ��ز
����ی 

��F��$& آدرس ا. U�:G	 ���ی �� در آن ا@�
� دار$� ��

��F��
�ا�N را 
	 ��ا��� از ��+� ا�+�ع ��(��� در�8�$ �.  

  ً@���ن آ
�زًش،  �2�:1 ��ای ��د��ن 222 ط+< 
�ده -3

���� 	
�����ا$& ��� ��$� �8ز��ان . در �D^ ا���اF	 ا +�ری 

 &��� &��6-14��F��در �Uرت .  را در 
�ارس W+� ��م �

 �D���

	 ��ا��� از �2�:1 در دوره  2$��و ��[�� ���ه �

�$�� ��
.  

 ط+< @���ن ا �زه ��ر ��ای ا�+�ع ��(���، @���ن ���ره -4


�ه ا@�
� ھ!��� 
���ا��� 6، ا�+�ع ��(��� �� دارای 4817 

�� در . ��ای در$��8 ا �زه ��ر �� وزارت ��ر
�ا �� �����

 ���Uر�	 
���ا��� در ����� ��ر ���� �� وزارت ��ر �� �

.ا �زه ��ر ��ھ�  

 در �Uرت /b$�8�� ��ن �� ��0ان /��ھ��ه و /7 از  -5


�ر ���!�ر$�ی �0	 /��ھ��.�ن �
 �� 	�
 �+?�:
ا��5م 

 	
���ا��� از ���!�ر$�ی �0 ��� ،�1�
 2%
��ز
�ن 

���� 	0��� ا ��
��1 در �Gا�� � 2%
./��ھ��.�ن ��ز
�ن   

 در �Uرت 
�ا � ��ن �� ھ� 
A'%	 و $� دا��& ا?���ج -6

اط�0Zت ��A�� در 
�رد 
�ارد �8ق، 
���ا��� از �� 

���� ��
�ر$& �-, ا�+�ع ��(��� در�Gا�� ��
. 

� �2د در ����� از �3ا1�7 ���ظ@ ھ�06  در ط�ل ا�3 ���

 ذ�� $��وی �	� 

 


�ظV ھ!��� در ط�ل ا@�
� �Gد در ����� از  -1 ���

0�%'�دھ�ی ZGف @�ا��& . @�ا��& ��Aر /��وی ����



�رد ��Aری ا ��'�ن دارد در 
�@O ��ر�	 در�Gا�� �

.�� � @�ار .��د  


�ظV ھ!��� وظ��6 ا
�Rء �Gد را در روزھ�ی -2 ��� 

.����& ��ه در ��� 
21 ا@�
� �Gد ��  �ی ���ور$�  

 در �Uر�	 �� آدرس �Gد را در ��� 
21 ا@�
� �Gد -3


�ر$& 
���ط� را 
O%D ��ز$��
.�=��� دھ��، ��$� ��$��   

 �Uر�	 �� ��� 
�G 21د را ��ون ا �زه ��ک ����  در-4

و $� وظ��6 ا
�Rء �Gد را ��  �ی ���ور$�، ا$& ا
� ا
'�ن 

.دارد در ��ر�	 در�Gا�� ��� ����W دا��� ����  


